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Installatie en basisinformatie

De adapter is reeds gekoppeld aan je headset. Nadat je je headset hebt
ingesteld en opgeladen en je adapter hebt ingesteld, schakel je je headset in
en kun je deze direct gebruiken.
Pasvorm

De onderdelen van je headset klikken eenvoudig in het headsetframe, zodat je snel een goede
pasvorm hebt en eenvoudig het geluid kunt instellen.
De hoofdbeugel kan in drie maten (klein, medium, groot) worden ingesteld door de oorschelpen te
bewegen. Om een oorschelp te verwijderen, druk je op de oorschelp om deze los te maken van de
hoofdbeugel.

PS4 installeren

PS4
1

Sluit de adapter aan op je systeem.

PS4

2

Schakel je PS4 in en controleer op updates

3

Ga naar Instellingen > Geluid en scherm > Instellingen voor audio-uitvoer > en selecteer Digitaal
uit (optisch)

4

Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoerapparaten en selecteer Plantronics
RIG800XX
PS4 (slim-versie)

1

Sluit de adapter aan op je systeem.

3

PS4
(slim version)

XBox One instellen

2

Schakel je PS4 in en controleer op updates

3

Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoerapparaten en selecteer Plantronics
RIG800XX

4

Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoer naar hoofdtelefoon > Alle audio

1

Sluit de adapter aan op je systeem.

Xbox One

Pc instellen

2

Schakel je Xbox One in en Controleer op updates

3

Ga naar Beeld en geluid > Kinect en apparaten > Apparaatopties > Toewijzen

1

Sluit de adapter aan op je systeem.
RIG 800HD and RIG 800HS only

BELANGRIJK Optische kabelverbinding is alleen bestemd voor RIG 800HD en RIG 800HS.
OPMERKING De optische kabel is niet meegeleverd bij de RIG 800HD.
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Opladen

Alleen RIG 800HX en RIG 800LX: zorg ervoor dat de schakelaar op de achterkant van de adapter
is ingesteld op 'pc'.
Het duurt maximaal 4,5 uur om de koptelefoon volledig op te laden. Het lampje van de headset is
rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.
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Volume aanpassen

100%

1

Pas de bovenste headsetknop aan om het game- en chatvolume te verhogen of te verlagen.

2

Pas de onderste headsetknop aan om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen.

BELANGRIJK Stel voor de PS4 (slim-versie) de bovenste headsetknop in op de middelste stand,
zodat game- en chatgeluiden in balans blijven. Gebruik de onderste headsetknop om het hoofdvolume
te verhogen of te verlagen.
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Mute

Duw de verlengde microfoon helemaal omhoog om de microfoon te muten.

LET OP Duw de verlengde microfoon niet voorbij de boven- of ondergrens.

EQ instellen

Blader door de EQ-modi door op de EQ-knop te tikken.
Tik op de EQ-knop en luister

EQ-modus

één toon

Pure EQ is ons kenmerkende geluid

twee tonen

Seismische EQ versterkt de bas

drie tonen

Intensieve EQ versterkt details

vier tonen

EQ voor stemmen benadrukt stemfrequenties
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Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support.
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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